Verksamhetsberättelse
Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)
Läsåret 2016/2017

Medlemmar
Karbyskolans föräldraförening hade under läsåret 109 medlemsfamiljer. Medlemsavgiften har
varit 100 kr per familj. För att öka antalet betalande familjer har påminnelser gått ut per mejl
klassvis samt genom lappar i brevlådorna. Dessa påminnelser har bidragit till fler betalande
medlemmar än föregående år.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Linn Bentley (barn i 6)
Kassör: Anni Phragmén (barn i 7)
Ledamot: Lars Ingeson (barn i 4)
Ledamot: Annelie Sageryd (barn i 7)
Ledamot: Åsa Jeffler (barn i 2 och 3)
Ledamot: Anna-Karin Andersson (barn i 4)
Suppleant: Lena Åsberg (barn i 2 och 4)
Suppleant: Petra Andersson (barn i förskoleklass)
Revisor: Johan Fyrberg
Revisorssuppleant: Mattias Utterstöm
Valberedning: Jeanette Viio

Månadsmöten/styrelsemöten
Styrelsen har under året hållit tio protokollförda månadsmöten under kvällstid och ett
årsmöte.
Styrelsen har haft representanter på skolsamrådsmöten som hålls två gånger per termin för att
kunna informera samt utveckla föräldrars roll och inflytande i skolan. Närvarande vid
samrådsmötena har varit skolans ledning, arbetslagsledare, kommunpolitiker samt
föräldrarepresentanter.
Styrelsen har även haft separata möten och kontakter med skolans ledning med syftet att
ytterligare förbättra arbets- och skolmiljön för både elever och lärare. Samarbetet har fungerat
mycket väl och har lett till konkreta förändringar till det bättre för skolans elever.

Genomförda aktiviteter och insatser
Under hösten har styrelsen informerat föräldrar om KSFFs arbete vid föräldramöten samt
delat ut inbetalningskort. KSFF har även bjudit elever och lärare på festis och bulle under
Karbydagen.
Under vintern arbetade styrelsen och frivilliga föräldrar hårt med att spola is på grusplanen.
Detta har både skolans idrottslektioner och fritids haft nytta av. Dessutom har det varit fullt av
glada skridskoåkare under kvällar och helger. En Facebookgrupp startades 2015 och har även
detta år använts för att kunna kommunicera med frivilliga föräldrar på ett enkelt sätt. KSFF
anordnade ett välbesökt skridskodisco som genererade 14 663 kr. På grund av plusgrader fick
discot flyttas ett par gånger men till slut blev det av.
I januari medverkade styrelsen vid öppet hus i skolan med syfte att svara på frågor från
potentiella, nya och gamla familjer på skolan samt marknadsföra KSFFs arbete. Vid detta
tillfälle anordnades pingisturnering och delades ut informationsblad.
Under våren författades ett informationsbrev som delades ut till samtliga förskolor i Brottby
med syfte att informera blivande elever om det arbete KSFF bedriver. Styrelsen har även
under våren haft tät dialog med skolans ledning om trafiksituationen utanför skolan på
Kastanjevägen.

Det löpande arbetet har fungerat bra och styrelsen ber slutligen att få tacka medlemmarna för
visat förtroende under det gångna året.
Brottby den 12 september 2017

Styrelsen i KSFF genom

_______________________
Linn Bentley

